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 چکیده

ها در ارتباط با ذينفعان دروني سازمان در نظر گرفته شده و به عدالت سازماني در اغلب پژوهش 
ترين موضوعات پژوهشي در حوزه روانشناسي صنعتي دليل پيامدهاي مهم آن تبديل به يکي از جذاب

ذينفعان بيروني هاي اندکي درباره رفتار عادالنه سازمان در مواجهه با  و سازماني شده است، پژوهش
صورت گرفته است. پژوهش حاضر در راستاي اين خأل نظري و با هدف ارائه مدلي براي سنجش 

ين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر گردآوري ا سازماني انجام شده است.مفهوم عدالت برون
باشد. ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه بوده و براي  اطالعات، توصيفي و از نوع همبستگي مي

محاسبه  18/0تعيين قابليت اعتماد )پايايي( از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار نهايي آن 
سازي معادالت  امه دارد. براي آزمون فرضيات پژوهش از مدلشده که حاکي از اعتبار باالي پرسشن

دهد که ابعاد شناسايي شده )عدالت با  ساختاري استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي
سازماني  زيستي( مفهوم عدالت برونکنندگان، عدالت با رقبا و عدالت محيط مشتريان، عدالت با تأمين
 د.دهن را مورد سنجش قرار مي

 سازماني. عدالت سازماني، عدالت برون واژگان کلیدي:
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  مقدمه

 حال در سرعت به امروزي جوامع هاي بارزترين مشخصه از يکي عنوان به ها سازمان 

 را انساني منابع اگر .است انکار غيرقابل تحوالت اين در انساني نيروي نقش و تغييرند

متغيرهاي مرتبط با آن  بررسي که است واضح سازمان بدانيم، ارکان ترين مهم از يکي
نيز يکي از مفاهيمي  8از لحاظ پژوهشي اهميتي دوچندان دارد. مفهوم عدالت سازماني

 است که از رهگذر همين توجه قابل طرح و بررسي است.
 دارد يطوالن اريبس نهيشيآن پ تيو ماه هاشکل يو بررس عدالت مفهومبحث از  

 تيريمد اتيادب در مفهوم نيا طرح يول ،(8811سماواتيان، )اشجع، نوري، عريضي و 
 به آن پايداري و حيات که است اجتماعي سيستمي سازمان .است ديجد يسازمان

و نيز تعامل سازمان با اجزا و  آن دهنده تشکيل عناصر و اجزا بين قوي پيوندي وجود
 بر مخربي اثرات عدالتي،بي از کارکنان ادراک .است وابستهبيروني آن عناصر محيط 

 الشعاعتحت را کارکنان انگيزش و انساني نيروي اهتمام زيرا دارد، جمعي کار روحيه

ين، عدم بر ا( عالوه 8811)سيد جوادين، فراحي و طاهري عطار،  دهدمي قرار خود
شود و در نهايت رعايت عدالت موجب جدايي و دوري اجزا سازمان از يکديگر مي

(. 8811گسلد )اشجع، نوري، عريضي و سماواتيان، پيوند ميان اين اجزا را ميهاي رشته
سوي ديگر عدم رعايت عدالت نسبت به محيط بيروني، منجر به نتايجي چون عدم  از

-دستيابي به رضايت و وفاداري مشتريان، عدم وجود ارتباط طوالني مدت با تأمين

 نتايج زيست محيطي خواهد شد.  هاي رقيب و نيز دستيابي بهکنندگان و سازمان
توان بيان کرد که عدالت سازماني از دو منظر دروني و بيروني قابل به طور کلي مي 

سازماني و ابعاد هاي متعدد انجام شده در زمينه عدالت با وجود پژوهشبررسي است. 
ري گيآن در درون سازمان، به داليل گوناگون و از جمله مشکل بودن تعريف و اندازه

و ابعاد آن، تعامل متغيرهاي مختلف در سطح خرد و کالن،  2سازماني عدالت برون
سازماني، پژوهشي جامع در هاي متفاوت در تفسير و تبيين عدالت برونتفاوت نظريه

با توجه به اين خأل . سازماني و ابعاد آن صورت نگرفته استزمينه بررسي عدالت برون
 کيعنوان  بهاست عدالت سازماني را از منظر بيروني نظري، در اين مقاله تالش شده 
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  و عناصر تشکيل دهنده آن بررسي شده است. قرار گرفته يمورد واکاو يتيريمد مفهوم

 نیشیپي ها پژوهش ینیبازب

 چیستی عدالت سازمانی
 روانشناسي متخصصان از بسياري توجه که است اجتماعي ايپديده ،عدالت 

)طبرسا، اسمعيلي گيوي و  است کرده جلب خود به را سازماني رفتار اساتيد و اجتماعي
هاي سازماني بسيار مهم ( زيرا بسياري از رفتارها و نگرش8811اسمعيلي گيوي، 

توانند به صورت مستقيم به ادراک کارکنان از عدالت مربوط شوند. محققان  مي
 فتار کارکنان دارداي روي راند که ادراک کارکنان از عدالت، اثرات گستردهدريافته

(Jamaludin, 2009) .دهه در 8گرينبرگ توسـط بار اولين بـراي سازماني عدالت واژه 

 و قوانين به هاسازمان در عدالت .(8811)اميرخاني و پورعزت،  گرديد بيان 8110

 چگونگي شامل که شودمي اطالق هاسازمان مديريت در اجتماعي هنجارهاي
 فرديبين رفتارهاي چگونگي و گيريتصميم هايرويه سازمان، در هاستاده تخصيص

مفهوم عدالت . (8811)طبرسا، اسمعيلي گيوي و اسمعيلي گيوي،  است سازمان در
سازماني به رفتار منصفانه کارکنان سازمان اشاره دارد. رفتار منصفانه، چيزي است که 

کنند انتظار دارند گذاري ميسرمايههاي خود را در سازمان کارکناني که زمان و توانايي
به بيان ديگر  عدالت سازماني به  .(Karriker & Williams, 2009) دريافت کنند

کنند يا خير؟ مربوط ادراک کارکنان از اينکه آيا عامالن سازماني منصفانه عمل مي
 که هستند سازمان افراد اين .(Brown, Bemmels, & Barclay, 2010 ) شودمي

 بندي زمان کار، حجم مقايسه و بررسي با را سازماني مراودات و هارويه بودن نهعادال

 بر. کنندمي "ادراک" و "تعيين" رفاهي تسهيالت و کار مزاياي دستمزد، سطوح کار،

 ادراک"گيري،تصميم هايرويه از سازمان يک عالي مدير است ممکن اساس، اين

نمايند  "يعدالتبي ادراک" هارويه همان از زيردستان، که درحالي کند، "عدالت
 (.8811)طبرسا، اسمعيلي گيوي و اسمعيلي گيوي، 

 سازمانیچیستی عدالت برون
سازماني و سازماني از دو منظر درون توان بيان کرد که عدالتکلي مي به طور 
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به نحوه رفتار سازمان با ذينفعان  يسازماندرون بعد درسازماني قابل بررسي است. برون
به رفتار  ،يسازماندر بعد برونشود و ميدروني سازمان )کارکنان و مديران( اشاره 

توجه  ستيز طيو مح هيمواد اول کنندگان نيمأت رقبا، ان،يمشتر با سازمان انهيگرا عدالت
ن بيروني گرايانه سازمان با ذينفعاهدف از اين بعد، سنجش رفتار عدالت شده است.

 چندي کارهاي سازمانيبرون عدالت دهنده تشکيل متغيرهاي و ها مؤلفه است. درباره
 بررسي مورد را چندي هاي مؤلفه بارهاين در پژوهشگران از يک هر و است شده انجام

 .اند داده قرار پژوهش و
توجه شده است.  يبه عدالت از جنبه مشتر مختلف يهاپژوهش در عدالت با مشتریان:

 يو ابداع يسازه چند وجه کيصورت  به ان،يها، عدالت با مشترپژوهش نيادر 
باشد. يم يو تعامل يا هيرو ،يعيسه بعد عدالت توز رندهيکه در بر گ شده فيتعر

  فرد و سازمان است. نيب يقرارداد روان يبرا ييمبنا يادراک عدالت مشتر
 را خود تعهدات سازمان، ايآ نکهيا از فرد يابيارز از ستا عبارت 8يمشتر عدالت ادراک

. (Yi & Gong, 2008)نه؟  اي است کرده محقق داشته عهده بر که يخدمات ارائه مورد در
 که يزيچ از ستا عبارت يابيبازار شمندانياند ديد از يمشتر با ارتباط در يعيتوز عدالت

 به که ييهاتيفعال و  (Liao, 2007) کنديم افتيدر سازمان از انتظارش اساس بر يمشتر
. (Hess Jr & Ambrose, 2005) کننديم يدگيرس منصفانه صورت به انيمشتر اتيشکا

در مورد  تيپس از شکا انيکه مشتربودن رفتار سازمان است  منصفانهدرک از  ،يبه عبارت
 يعيتوز عدالت به عبارت ديگر، .(Liao, 2007)آورند  يخدمت به دست م کيمشکل 

 از خدمات افتيدر از يمشتر که است يانتظار به توجه با شده ادراک عدالت ،يمشتر
 . (Yi & Gong, 2008) دارد سازمان

 و التيتسه بودن بهنگام و يريپذانعطاف جهينت ،يمشتر با ارتباط در ياهيرو عدالت 
 ها،هيرو ها، روش از انيمشتر ادراک. (Hess Jr & Ambrose, 2005) باشديم خدمات

 اي و (Campbell & Finch, 2004) خدمات ارائه يبرا که ييندهايفرا و هااستيس
چنين مدت زماني که کارکنان براي  هم روديم کار به انيمشتر اتيشکا به يدگيرس

 يمشتر ياهيرو عدالت دهنده شکل کنند،حل و فصل مشکالت مشتريان صرف مي
هاي اداره کردن شکايات و فرايندها و رويهادراک انصاف از . (Liao, 2007) است
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مشکالت، توسط مشتريان نتايج بسياري از جمله رضايت مشتريان از برخورد کارکنان 
 به يمشتر ياهيرو عدالت. (Hess Jr & Ambrose, 2005) را به دنبال خواهد داشت

 انيمشتر مشکالت و اتيشکا فصل و حل به سازمان کارکنان که يزمان مدت
 -8: ديبا شده گرفته کار به يهاهيرو. (Liao, 2007) دارد يبستگ دهنديم صاختصا

 نيا -8. باشد يکاست و نقص بدون -2. رود کار به هازمان همه در و مردم همه يبرا
 مات،يتصم يبرا شده استفاده و يآورجمع اطالعات که باشد داشته وجود نانياطم
 حيناصح ماتيتصم اي نواقص حيتصح يبرا ييهاسميمکان -4. باشنديم قيدق و حيصح

 باشند سازگار موجود ياخالق ياستانداردها غالب با -5. باشد داشته وجود
(Humphrey, Ellis, Conlon, & Tinsley, 2004). 

 نديفرا طول در سازمان کارکنان که ييهاروش از ستا عبارت يمشتر ليتعام عدالت 
 کردند انيب يابيبازار محققان. (Yunus, 2009) رنديگيم کار به انيمشتر به ييپاسخگو

 (Hess Jr & Ambrose, 2005) انيمشتر مورد در تيحساس و ادب تالش، ،يهمدل که
ها و سطح رضايت آن عدالت از انيمشتر ادراک روي بر هاآن يازهاين به دادنو گوش 

 و مؤدبانه رفتارميزان  عدالت، از جنبه نيا. (Campbell & Finch, 2004) گذارديم ريتأث
 مورد در انيمشتر تيرضا .(Liao, 2007) رديگيم بر در را انيمشتر با کارکنان باوقار

 يادهيچيپ مجموعه قيطر از بلکه شودينم نييتع يفن عملکرد با تنها خدمات، و التيتسه
 شوديم مشخص يمشتر يازهاين نيتأم و اثربخش ارتباط مثل ارتباطات يندهايفرا از

(Campbell & Finch, 2004) . 
 يدهنده عدالت مشتر ليعناصر تشک ءجز زين  يعدالت اطالعاتبه زعم برخي نويسندگان  

 بودن حيصح و يستگيشا به عدالت اطالعاتي با مشتريان از نظر اين پژوهشگران است.
 .(Hess Jr & Ambrose, 2005) (Liao, 2007) دارد اشاره انيمشتر به شده ارائه اطالعات

عدالت توزيعي،  به چهار مؤلفه ينظر ياتکه در ادب کند ياشاره م ييها پژوهش به 8جدول 
 با عدالتدهنده  يلتشک اجزايعنوان  به اي، عدالت تعاملي و عدالت اطالعاتيعدالت رويه

  .اند کرده توجه يمشتر
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 پژوهش اتیدر ادبهاي مرتبط با عدالت با مشتري  پژوهش. 9جدول 

 منبع ها مؤلفه

 عدالت توزيعي

 (8811نادي,  &)گل پرور 

(Hess Jr & Ambrose, 2005) (Yunus, 2009), (Campbell & Finch, 
2004), (Moliner, Martínez-Tur, Peiró, Ramos, & Cropanzano, 2008), 
(Yi & Gong, 2008), (Liao, 2007), (Humphrey, Ellis, Conlon, & 
Tinsley, 2004),  

 اي عدالت رويه

 (8811نادي,  &)گل پرور 
(Liao, 2007), (Humphrey, Ellis, Conlon, & Tinsley, 2004), (Simons & 
Roberson, 2003), (Hess Jr & Ambrose, 2005), (Yunus, 2009), (Yi & 
Gong, 2008), (Moliner, Martínez-Tur, Peiró, Ramos, & Cropanzano, 
2008), (Campbell & Finch, 2004) 

 عدالت تعاملي

(Hess Jr & Ambrose, 2005), (Yunus, 2009), (Campbell & Finch, 
2004), (Moliner, Martínez-Tur, Peiró, Ramos, & Cropanzano, 2008), 
(Yi & Gong, 2008), (Simons & Roberson, 2003), (Holmvall & Sidhu, 

2007), (Humphrey, Ellis, Conlon, & Tinsley, 2004), (Liao, 2007) 

 عدالت اطالعاتي
(Liao, 2007), (Humphrey, Ellis, Conlon, & Tinsley, 2004), (Hess Jr & 
Ambrose, 2005), (Moliner, Martínez-Tur, Peiró, Ramos, & 
Cropanzano, 2008), 

 
 يسازمانبرون عدالت مورد در محققان که يابعاد گريد از کنندگان: با تامینعدالت 

 عدالت مؤلفه دو هاآن. باشديم 1کنندگاننيتأم با عدالت اندداده قرار يبررس مورد
 قرار توجه مورد کنندگاننيتأم با عدالت يريگشکل در را ياهيروعدالت  و يعيتوز

 . دادند
 هاتيمسئول و ايمزا سود، صيتخص و ميتقسبر اساس  کنندگاننيتأم با يعيتوز عدالت 

 ,Fearne, Duffy, & Hornibrook) شوديم فيتعر يتجار يشرکا اي هابخش نيب

 هايافتيدر و جينتا بودن عادالنه به ن،يتأم رهيزنج ارتباطات در شرکا که يزمان (2003
 & ,Griffith, Harvey) شوديم با سازمان هاآن مدت يطوالن ارتباط به منجر کنند توجه

Lusch, 2006) مثبت  ريتأث يتجار يشرکا نيب ارتباط تيفيک بر يعيتوز عدالت
 ,Brashear) دهد يم شيافزا فروش يروهاين انيم در را تيرضا زانيم و گذارد مي

Manolis, & Brooks, 2005) .ياقتصاد استيس کي عنوان به تواند يم يعيتوز عدالت 
 . (Griffith, Harvey, & Lusch, 2006) شود گرفته نظر در نيتأم رهيزنجمديريت  در

 ييهااستيس و هاهيرو از شده ادراک انصاف به کنندگاننيتأم با ياهيرو عدالت 
 رنديگيم کار به ريپذبيآس يشرکا با شدن مواجه يبرا فروش يروهاين اي شرکا که
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(Fearne, Duffy, & Hornibrook, 2003) چنين فرايندهاي توزيع کاال يا  و هم
 استيس کي عنوان به توانيم را ياهيرو عدالت. دارد اشاره خدمات متناسب با تقاضا

، زماني که يک شرکت در ارتباطات زنجيره گرفت نظر در نيتأم رهيزنج در ياجتماع
را  ها زنجيره تأمينآن بر اساساي داشته باشد و هاي عادالنهها و رويهتأمين، سياست

 ,Griffith) تواند ارتباط طوالني مدتي با شرکاي خود داشته باشدمديريت کند، مي

Harvey, & Lusch, 2006).  ياتکه در ادب کند ياشاره م ييها پژوهش به 2جدول 
دهنده  يلتشک ياجزاعنوان  به ايعدالت توزيعي و عدالت رويه مؤلفه دوبه  ينظر

  .اند کرده توجه کنندگاننيتأم با عدالت

 پژوهش اتیدر ادبکنندگان هاي مرتبط با عدالت با تأمین پژوهش .5جدول 

 هامؤلفه منبع

(Griffith, Harvey, & Lusch, 2006) ،(Fearne, Duffy, & Hornibrook, 

2003) ،(Brashear, Manolis, & Brooks, 2005) 

 عدالت توزيعي

(Griffith, Harvey, & Lusch, 2006) ، (Fearne, Duffy, & Hornibrook, 

2003) 
 ايعدالت رويه

 
 توجه مورد راًياخ که يسازمانبرون عدالت ابعاد از گريد يکي زیستی: عدالت محیط

، زيست محيطي عدالت. است 1يستيز طيمح عدالت ،گرفته قرار يسازمان محققان
هايي که بر نشان در پژوهشاي است که به صورت گسترده اصطالح تازه شکل گرفته

هاي کوچک در برابر فشارها و خطرات محيطي تمرکز دارند به کار دادن تفاوت گروه
 رنگ، نژاد، گرفتن نظر در بدون مردم همه به توجه و عادالنه رفتار از عبارتسترود و مي

 کاتر،. (Bass, 1998) يستيزطيمح نيقوان ياجرا و جاديا قيطر از درآمد اي و تيمل
 مراقبت و زهيپاک ستيز طيمح به افراد همه کساني يدسترس را يستيز طيمح عدالت

 و گروه درآمد، نژاد، گرفتن نظر در بدون ست؛يز طيمح ياحتمال خطرات برابر در ها آن
 .(Mitchell & Dorling, 2003) کنديم فيتعر گريد خاص ياجتماع يژگيو هر اي

 نيا. کنديم فراهم يطيمح يعدالتيب جاديا يبرا را فضا ،يطيمح مشکالت و مسائل  
 ،(James, 2009) جوامع يطبقات اختالف ها،تيقوم تنوع شامل مشکالت و مسائل

. باشنديم خاص ياجتماع گروه کي به نامتناسب صورت به يطيمح مخاطرات ليتحم
ي زماني که يک به راحتعدالتي محيطي معاني متفاوتي براي افراد مختلف دارد اما بي

                                                                                                                       
1- Environmental Justice 
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-کند اتفاق ميصورت نامتناسب خطرات محيطي را تحمل ميه گروه اجتماعي خاص ب

 يهاتيمسئول و منابع ،ياجتماع قدرت عيتوز بودن نابرابر بر يطيمح عدالتيافتد. بي
کند که نژادپرستي محيطي، قوانين و مقررات بيان مي 8. پيلودارد تمرکز يطيمح

استفاده  ،دولتي يا تصميمات شرکتي عمدي که بر اساس آنهاي سازماني، سياست
ه گردد و يا بهاي مطلوب( حداقل ميجوامع خاصي از منابع و امکانات موجود )زمين
گيرند؛ مسائلي از هاي محيطي قرار ميصورت نامتناسبي در برابر خطرات و آلودگي

 نهيشيپ 8ول جد. (Fisher, Kelly, & Romm, 2006) عدالت محيط زيستي هستند
 .دهد يم نشان را سازمانياز عدالت برون مؤلفه نيا ينظر

 پژوهش اتیدر ادب زیست محیطیهاي مرتبط با عدالت  پژوهش. 8جدول 

 شماره منبع  مؤلفه

عدالت محيط 
 زيستي

(Bass, 1998) , (Mitchell & Dorling, 2003), (James, 2009), 
(Fisher, Kelly, & Romm, 2006), (Walker, 2010), (Ikeme, 
2003), (Buzzelli & Jerrett, 2003), (Mohai, 2008), (Cory & 
Rahman, 2009) 

 پژوهش يها هیفرض و یمفهوم مدل

 ياز منظر کي هر نظران صاحب دهد، يپژوهش نشان م  نهيشيکه مرور پ چنان هم 
 مقررات و نياز منظر قوان يبرخ اند، ستهينگرسازمان  بيرون يايدر دن عدالتخاص به 

عدالت را در  گريد يو برخ اند قرار داده يرا مورد بررس يسازمانبرون، عدالت محيطي
 شود يم دهيد که چنان هماند.  جستجو کرده کنندگاني مشتريان و تأمينتعامالت انسان

 نيدر همه اسازماني  عدالت برونانجام شده به طور جامع،  يها پژوهش از کدام چيه در
 يو برا ينظر خأل نيبر ا يپژوهش مبتن نياگرفته است. قرار ن يابعاد مورد بررس

سو مفهوم  کي. از است شده انجام يسازمان عدالت ينظر اتيبه ادب دنيبخش تيجامع
از سوي ديگر به سنجش مفهوم آن گرفته و  قرار يمورد بررس يسازمانبرونعدالت 

   .دهد يپژوهش را نشان م يمفهوم، نماي تصويري مدل 8 شکل پرداخته شده است.

                                                                                                                       
1-Pellow 
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 سازمانیعدالت برون نماي تصویري مدل مفهومی .9شکل 

 با سازمان انهيگرا عدالتبه رفتار  ،يسازمانعدالت بروندر  (8براساس شکل ) 
برخالف سه بعد . شود ميتوجه  ستيز طيو مح هيمواد اول کنندگان نيمأت رقبا، ان،يمشتر

ديگر عدالت برون سازماني )مشتريان، تامين کنندگان و محيط زيست(، بعد عدالت با 
هاي پيشين مورد بررسي قرار نگرفته است. اين بعد از عدالت  رقباء در پژوهش

ه دارد. رقابت يکي از هاي رقيب اشارسازماني به رفتار منصفانه سازمان با سازمان برون
ها را براي کسب سهم  ها و سازمان موضوعات مهم دنياي کسب و کار است که شرکت

دهد. وفاداري به اصول اخالقي و عدالت يکي از  بازار بيشتر رو در روي هم قرار مي
موضوعات مهمي است که در چگونگي مواجهه سازمان با رقبا بايستي در نظر گيرد. 

اي عادالنه در برخورد با رقبا، رعايت استاندارهاي اخالقي در رفتار ه پيروي از سياست
اي بر  ، عدم انتشار اطالعات غيرواقعي براي فريب رقبا، عدالت رويهبا رقبا اي حرفه

درخورد با رقبا از جمله مواردي هستند که در اين بعد از عدالت قابل ذکر هستند. 
 .دهد ينها را نشان ممدل و مفهوم آ نيا ياصل يها لفهؤم 4جدول 
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 سازمانیي مدل مفهومی عدالت برونها مؤلفهتعریف . 4جدول 

 تعریف ها مؤلفه

 هاي رقيبرفتار منصفانه سازمان با سازمان عدالت با رقبا

 عدالت با مشتريان
خدماتي  ارزيابي مشتري از اينکه آيا سازمان خدماتي، تعهدات خود را در مورد ارائه

 که بر عهده داشته محقق کرده است يا نه؟
 رفتار منصفانه شرکاي تجاري در يک مذاکره کنندگان عدالت با تأمين

 زيستيعدالت محيط
رفتار عادالنه و توجه به همه مردم بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و يا درآمد 

 زيستياز طريق ايجاد و اجراي قوانين محيط

 
گيري است و سنجش روابط علت و  که مدل پژوهش، يک مدل اندازهاز آنجا  

هاي اين مدل تنظيم  باشد، فرضيه پژوهش با توجه به نيازمندي معلولي در آن مدنظر نمي
گيري  سازماني مورد اندازه نام عدالت بروناي به  ن مدل، سازهاند. به بيان ديگر در اي شده

 آيد: ميپژوهش به شکل زير به نگارش قرار گرفته است. به همين منظور فرضيه 
محيطي،  عدالت زيستچون  هايي هم سازماني از طريق مؤلفه عدالت برون  سازهـ 

 گيري است.  کنندگان، قابل اندازه ، عدالت با مشتريان و عدالت با تامينعدالت با رقبا

 پژوهش یشناس روش

پژوهش و به لحاظ روش انجام پژوهش،  يکاربرد ،اين پژوهش به لحاظ هدف   
 رندهيدربرگ ،پژوهش  نيا يجامعه آمار ،باشد يم تحليلي  -توصيفي از نوع پيمايشي

جامعه آماري  ،بر اساس اطالعات باشد  هاي دولتي و خصوصي شهر بوشهر مي سازمان
 نمونه فرمول اساس بر پژوهش اين آماري نمونهحداقل . باشد يم  عضو 820شامل 

 :است شده محاسبه ريز يآمار

  
                  

                          
            

 پرسشنامه 818که  گرديد عيمورد نظر توز يپرسشنامه در جامعه آمار 288 تعداد 
ها، پرسشنامه بوده و براي  داده يگردآور روش. براي تحليل مناسب تشخيص داده شد

ها استفاده  سازمان نيشاغل به کار در ا کارشناسانبه پرسشنامه، از نظرات  گويياسخپ
 يآلفا بيضر قيطر از ينينابيب ييايپژوهش با استفاده از روش پا  نيا يپايايشده است. 

پژوهش را نشان  يرهايمتغ ييايپا تيوضع 5کرونباخ محاسبه شده است. جدول 
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 :دهد يم

 مشخصات پرسشنامه پژوهش .2جدول 

 کرونباخ يآلفا پرسشنامه پایه هاتعداد پرسش متغیر 
 

 عدالت
 برون
 يسازمان

 8 يستيز طيمح عدالت
 نگارندگان

 
 
108/0 

 1 رقبا با عدالت
 (،4002)ونگو لي ميک 8 کنندگاننيتأم با عدالت

 88 انيمشتر با عدالت (4008)تيکالکو
  80 پرسشنامه کل

 
 ليتحل و هيتجز يبرا وآمار توصيفي  از هاداده يفيتوص سهيمقا و يبررس يبرا 

 يساز مدل .است شده استفادهسازي معادالت ساختاري  مدل از مدل، آزمون و ياستنباط
آماري  يها جايگزين روش تواند يمعادالت ساختاري يک روش آماري است که م

 يساز در حوزه علوم اجتماعي شود. از مدل يژهعلمي، به و يها مرسوم در پژوهش
آنچه باعث مزيت . استفاده نمود يدر موارد گوناگون توان يمعادالت ساختاري م

هاي آماري متداول شده آن است که  مدل يرنسبت به سا يساختار دالتمعا يساز مدل
 دهد تر از متغيرهاي پژوهش ارائه مي روش با تعريف متغير پنهان، تصويري واقعي ينا

 (. 8818)ابارشي و حسيني، 

 هاي پژوهشو تحلیل داده تجزیه

پژوهش  نيدر ا انيدرصد از پاسخگو 4/48شده،  يگردآور يها توجه به داده با 
 درصد 2/82 پلم،يدرصد د 4/4 الت،يتحص لحاظ ازاند.  درصد آقا بوده 6/51خانم و 

. نددرصد دکترا بود 6/0 و سانسيدرصد فوق ل 4/84 سانس،يدرصد ل 8/61 پلم،يفوق د
 يدرصد افراد دارا 5/28که  دهد يم نشانسابقه کار  نهيشده در زم يرگردآو يها داده

سال  80از  شيدرصد ب 6/41سال و  80تا  5 نيدرصد ب 1/21سال،  5 ريسابقه کار ز
 اند.  داشته يسابقه کار

-برونعدالت نمره  متوسطکه  دهنديم نشان نيچن هم شده يگردآور يهاداده 

و  28/8 ريمتغ نيا نهيشيو ب نهي. کمباشديم 241/8 ،يبررس مورد افراد يبرا يسازمان
زيستي هر  با رقبا و عدالت محيط عدالت ،يسازمانبرونابعاد عدالت  نيدر ب است. 18/4
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 نيشتريب 82/8 نمره با کنندگانبا تأمين عدالت و داشته را نمره ني، کمتر81/8 با نمره دو
 .دهديم نشان را پژوهش يرهايمتغ تيوضع 6. جدول اندداشته را نمره

 پژوهش مدل در یبررس مورد يرهایمتغ زانیم تیوضع .6جدول 

 اریمع انحراف نیانگیم نهیشیب نهیکم n بعد
 852/0 422/8 18/2 48/8 818 يسازمانبرون عدالت
 840/0 42/8 00/5 00/8 818 انيمشتر با عدالت
 245/0 84/8 00/5 00/8 818 کنندگاننيتأم با عدالت
 220/0 82/8 00/5 00/8 818 رقبا با عدالت
 022/8 82/8 00/5 00/8 818 يستيز طيمح عدالت
 

 قيپژوهش از طر يها هيپژوهش و فرض يمفهوم مدل آزمون مدل مفهومی پژوهش:
 يمورد آزمون قرار گرفته است. برازش کلسازي معادالت ساختاري  روش مدل

 Amosافزار  در نرم اين روش يها يمدل از جمله خروج ي)آزمون مدل( و برازش جزئ
 نشان داده شده است.  1نتايج اجراي اين مدل در جدولاست. 

 سازي معادالت ساختاري براي مدل اولیه نتایج آزمون مدل .6جدول 

 ها شاخص نام شاخص اختصار نتایج برازش قابل قبول
 اسکوئرسطح تحت پوشش کاي ჯ2 424/0 درصد 5از  تر بزرگ

ي ها شاخص
 برازش مطلق

 نيکويي برازش GFI 228/0 درصد 20از  تر بزرگ

 نيکويي برازش اصالح شده AGFI 288/0 درصد 20از  تر بزرگ
 برازش هنجار نشده NNFI(TLI) 222/0 درصد 20از  تر بزرگ

 
ي ها شاخص

 برازش تطبيقي

 برازش هنجار شده NFI 224/0 درصد 20از  تر بزرگ

 برازش تطبيقي CFI 221/0 درصد 20از  تر بزرگ

 برازش نسبي RFI 228/0 درصد 20از  تر بزرگ

 برازش افزايشي IFI 221/0 درصد 20از  تر بزرگ

 برازش مقتصد هنجار شده PNFI 888/0 درصد 50از  تر بزرگ
ي ها شاخص

 برازش مقتصد
 برآوردميانگين مربعات خطاي  RMSEA 028/0 درصد 80از  تر کوچک

 کاي دو بهنجار شده به درجه آزادي CMIN/df 804/8 8تا  8بين 

 
هاي مدل برازش مناسبي را  ، شاخصدهد يمنشان  1چنان که اطالعات جدول  هم 

درصد( بوده که  2/21، برابر با )اسکوئردهد، سطح پوشش به دست آمده کاي نشان مي
درصد(،  8/11بيانگر مناسب بودن برازش مدل است. شاخص نيکويي برازش با مقدار )



  01...   يریگ اندازه يبرا يمدل ارائه :يسازمان عدالت

 

درصد(، شاخص برازش هنجار  8/16شاخص نيکويي برازش اصالح شده با مقدار )
درصد(، شاخص برازش تطبيقي با  2/11درصد( و ) 4/11و هنجار شده با مقدار ) هنشد
دهند.  هايي هستند که وضعيت مناسبي را نشان مي درصد( از ديگر شاخص 1/11ر )مقدا

شاخصي مهم داراي  به عنوان برآورد يمربعات خطا نيانگيم شهيراز طرف ديگر 
توان بيان  درصد(. به بيان ديگر با اطمينان مي 4باشد ) ( ميدرصد 80مقداري کمتر از )

 فته است.داشت که مدل مفهومي پژوهش مورد پذيرش قرار گر
رسد. در اين مرحله  با توجه به برازش کلي مدل، نوبت به برازش جزئي مدل مي 

گيرند. در اين مرحله ضريب اثرگذاري هر  روابط جزئي مدل مورد بررسي قرار مي
گيرند. براي اين منظور  متغير به طور مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار مي

همچنان که گيرد.  در مدل مورد توجه قرار مي معناداري ضريب هر رابطه تعريف شده
سازماني در دو حالت  دهد بارهاي عاملي هر يک از ابعاد عدالت برون نشان مي 1جدول 

درصد، همه روابط تعريف  15اوليه و استاندارد آورده شده است. در سطح اطمينان 
ين به آن دليل گيرد. ا شده در مدل معنادار بوده و فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار مي

درصد  5( کمتر از 1است که سطح معناداري بارهاي عاملي محاسبه شده )در جدول 
 باشند.  مي
نمايد تا بتوانيم ابعاد عدالت برون سازماني را  محاسبه بار عاملي استاندارد کمک مي 

سازماني  ها را در محاسبه عدالت برونبا همديگر مقايسه کنيم و شدت اثرگذاري آن
بررسي قرار دهيم. بنا به نتايج به دست آمده عدالت با رقبا با بار عاملي استاندارد مورد 

داراي بيشترين تاثير در عدالت برون سازماني بوده است. عدالت با  116/0
( و عدالت 181/0، عدالت با مشتريان )116/0کنندگان با بار عاملي استاندارد  تامين

 . (1)جدول  دي اهميت قرار دارندهاي بع ( در رتبه611/0محيطي ) زيست

 متغیرها در مدل نهایی پژوهش ریتأث بیضرامعناداري  .8جدول 

 یجهنت سطح معناداري نسبت بحرانی ضریب استاندارد برآورد متغیرها ابعاد
 تاييد *** 022/0 282/0 828/0 عدالت با مشتريان نخست

 تاييد *** 011/0 228/0 185/0 کنندگانعدالت با تأمين دوم
 تاييد *** 025/0 118/0 242/0 عدالت با رقبا سوم

 تاييد ***  822/0 000/8 عدالت محيط زيستي چهارم

 درصد 9***: کمتر از 
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 گیرينتیجه

عدالت سازماني از جمله الزامات هر نوع مشارکت اجتماعي است. استمرار ارتباط  
انصاف و عدالت بستگي دارد. ها به نحوه درک آنان از چگونگي و رعايت بين سازمان

هاي اجتماعي، ادراکي عادالنه از رفتار سيستم داشته ها يا سيستمهر چه اعضاي سازمان
باشند، تعهد بيشتري براي مشارکت و توسعه آن خواهند داشت. درک عدالت از 

ويژه ذينفعان بيروني، اصلي اساسي براي کارکرد مؤثر ه سازمان توسط ذينفعان ب
ز ها و در نتيجه دستيابي به سهم بيشتري اها و رضايت و وفاداري آنبا آنها سازمان

ها، انگيزش و هدايت گردد. بدون ايجاد زمينه براي درک اين عامل در سازمانبازار مي
سازماني براي مديران مشکل است. امروزه، توجه بسياري به عدالت به روابط برون

رفتارهاي رفتار سازماني معطوف شده است. عنوان ساختار مهم و زمينه تحقيقي در 
هاي داوطلبانه آنان را براي نيل به دهد و تالشعادالنه با افراد، تعهد آنان را افزايش مي

عدالتي عاملي است کند. در کل عدالت موجب انسجام افراد و بياهداف دوچندان مي
محيط. بر اساس نتايج  ها وکنندگان، سازمان براي تفرقه ميان افراد، مشتريان، تأمين

سازماني يکي از عوامل تعيين کننده  رسد عدالت سازماني برونتحقيقات، به نظر مي
کنندگان و پيامدهاي شغلي، همچون رضايت مشتريان، ارتباطات طوالني مدت با تأمين

 .دستيابي به نتايج مطلوب است
نبود مدلي براي تر اشاره شد اين پژوهش در راستاي خأل نظري ) همچنان که پيش 

هاي حاصل از اين پژوهش  سازماني( انجام شده است. يافته گيري عدالت برون اندازه
کنندگان، عدالت با رقبا و عدالت نشان داد که ابعاد عدالت با مشتريان، عدالت با تأمين

چنين نتايج به دست آمده،  سنجند. همسازماني را ميمحيط زيستي مفهوم عدالت برون
 کنند.سازماني را تأييد ميدل ارائه شده براي سنجش مفهوم عدالت بروناعتبار م
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